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چکیده
 آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده،به منظور ارزیابی واکنش علفهایهرز یکساله مزرعه لوبیا به برهمکنش غلظتهای علفکش ایمازتاپیر و رطوبت خاک
 میلیمتر از تبخیر تجمعی (به ترتیب90  و75 ،60  فاکتورهای آزمایشی شامل سه رژیم رطوبتی.در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد
 درصد غلظت100  و75 ،50 ،25 ، درصد از نیاز آبی لوبیا) به عنوان کرتهای اصلی و غلظتهای علفکش ایمازتاپیر در پنج سطح صفر60  و80 ،100 معادل
 تأثیر معنی داری بر زیست توده، نتایج نشان داد که برهمکنش غلظتهای علفکش و رطوبت خاک. به عنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند،توصیه شده
 گرم در متر396.81(  رشد بیشتری داشته و باالترین میزان زیست توده علفهایهرز، تاج خروس و سلمه تره در شرایط رطوبت کم خاک.کل علفهایهرز دارد
 در رژیمهای،ED50  پارامتر،پاسخ- براساس مدل سه پارامتری غلظت. درصد و شاهد بدون کنترل علفهرز بدست آمد60  از تیمار رژیم رطوبتی،)مربع
 هر چه، بنا بر نتایج حاصل از این مطالعه. درصد از غلظت توصیه شده پیشبینی شد73.46  و56.59 ،32.45  به ترتیب میزان، درصد60  و80 ،100رطوبتی
 از رژیم، باالترین میزان عملکرد دانه.  درصد از زیست توده علفهایهرز افزایش خواهد یافت50  غلظت علف کش الزم برای کاهش،رطوبت خاک کمتر باشد
، اگر رطوبت خاک مناسب باشد، بر اساس این نتایج. درصد توصیه شده علفکش حاصل شد100  از غلظت، کیلوگرم در هکتار4133  با میزان، درصد100 رطوبتی
 نتایج این آزمایش میتواند در پیشبینی غلظتهای مناسب.کارایی علفکش در کنترل علفهایهرز افزایش خواهد یافت و میزان عملکرد لوبیا نیز بیشتر میشود
.علفکش در شرایط اقلیم متغیر ایران مناسب باشد
.پاسخ- غلظت، سلمه تره، زیست توده علفهایهرز، تاج خروس: :واژههای كلیدی
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To evaluate the response of annual weeds to interaction between imazethapyr herbicide doses and soil moisture
in bean fields, a split plot experiment based on randomized complete blocks design with three replications was
conducted. Main plots included three different moisture regimes (60, 75 and 90 mm of accumulated evaporation;
equal to 100, 80 and 60% of bean water requirement respectively) and sub-plots were five doses of imazethapyr
(0, 25, 50, 75 and 100 percent of the recommended dose). The result illustrated that the interaction effects of
herbicide doses and soil moisture on the biomass of weeds were significant. Under low soil moisture conditions,
Amaranthus retroflexus and Chenopodium album grew more and the highest amount of weed biomass (396.81 gr
/m2) was obtained from 60% of bean water requirement and without weed control treatment. Also, based on the
three-parameter dose-response model, the predicted ED50 parameters in the 100, 80 and 60% moisture regimen,
were 32.45%, 56.59% and 73.46%, of the recommended dose respectively. These results showed that in the less
soil moisture, the amount of required herbicide to reduce the 50% of weed biomass, increased. The highest yield
(4133.84 kg/h) was obtained from 100% moisture regime and 100% recommended dose of herbicide. According
to these results, when soil moisture content is appropriate, the herbicide efficiency in weed control and also the
bean yield will increase. The results of this experiment can be used to predict the appropriate dose of herbicide
in variable climatic conditions of Iran.
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) 1986و پاسخ گیاه زراعی و علفهايهرز به کاربرد

مقدمه
در دو قرن اخیر ،تغییرات اقلیمی وسیعی در سطح جهان مشاهده
شده است و از آنجا که آب و هوا ،مهمترين دلیل تغییرات
ساالنه عملكرد و تولید گیاهان زراعی است و اين تغییرات حتی
در محیطهايی با عملكرد باال و تكنولوژي مدرن نیز مشاهده می
شود ،بنابراين در سالهاي اخیر ،توجه زيادي به اثرات تغییر اقلیم
بر رشد و تولید گیاهان شده است و منابع زيادي در اين زمینه ،به
بررسی اثرات تغییر اقلیم فعلی بر اکوسیستمها پرداختهاند
) .(Walther et al., 2002يكی از اثرات تغییر اقلیم ،خشكی
است؛ خشكی ،مهمترين فاکتور محیطی محدود کننده رشد و
تولید گیاهان در سطح جهان است .در محیطهاي خشک و نیمه
خشک ،علفهايهرز قادرند با ويژگیهاي اکوفیزيولوژيک
خود ،منابع آب موجود را به شكل موثرتري نسبت به گیاهان
زراعی استفاده کنند .همچنین پاسخ علفهاي هرز سه کربنه و
چهار کربنه به اين شرايط متفاوت خواهد بود ( Ehleringer et

.)al., 1997; Ward et al., 1999

علفکشها ،متفاوت خواهد بود .طبق مطالعات انجام شده،
شرايط محیطی ،رطوبت و ترکیبات خاک ،بر کارايی
علفکشها اثر گذار خواهد بود

(Riethmuller-Haage et

) .al., 2007يكی از علفکشهاي موثر در کنترل علفهايهرز
لوبیا ،علفکش ايمازتاپیر است؛ گزارش شده است که در
خاکهاي با رطوبت کم و يا رطوبت خیلی زياد ،درجه تأثیر
کاربرد پسرويشی علفکش ايمازاتاپیر کاهش پیدا میکند
) .(Sharon et al., 2003با توجه به اين که ايران داراي آب و
هواي خشک و نیمه خشک میباشد و همچنین با در نظر گرفتن
روند خشكی و خشكسالی پیشبینی شده در کشور و تأثیري که
بر کارايی علفکشها در کنترل علفهايهرز خواهد داشت و
همچنین انتظار میرود پاسخ گیاهان زراعی و گونههاي متعدد
سه کربنه و چهار کربنه از علفهاي هرز در شرايط مختلف آب
و هوايی به علفکشها متفاوت باشد ،در نتیجه ،انجام اين
تحقیق با هدف بررسی برهمكنش رژيمهاي رطوبتی خاک و
غلظتهاي علفکش ايمازاتاپیر در کنترل علفهايهرز يكساله

علفهايهرز هر ساله خسارت زيادي به محصوالت زراعی از

سه کربنه و چهار کربنه ،ضروري به نظر میرسد .نتايج اين

جمله لوبیا وارد میکنند تا جايی که کاهش  96درصدي

مطالعه در پیشبینی کارايی علفکشها در شرايط خشكی و

عملكرد لوبیا در رقابت با علفهايهرز نیز گزارش شده است .با

اتخاذ تدابیر مديريتی در شرايط کاهش رطوبت ،مفید خواهد

توجه به قدرت کم رقابت لوبیا در برابر علفهايهرز ،کاربرد

بود.

علفکش در کنترل علفهايهرز لوبیا اجتناب ناپذير است .از
طرفی ،خشكی و عدم دسترسی گیاهان زراعی به رطوبت مناسب

مواد و روشها

ممكن است به نفع علفهرز تمام شود و کارايی غلظتهاي

اين تحقیق در سال  1396در مزرعه پژوهشی دانشكده کشاورزي

علفکش در کنترل علفهايهرز را با چالش روبرو کند .به

و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج ،با طول و عرض

همین ،دلیل فراهم نمودن تمهیدات الزم براي مبارزه با

جغرافیايی  35درجه و  48دقیقه شمالی و  51درجه و  10دقیقه

علفهايهرز در شرايط کم آبیاري ،از ضرورتهاي الزم به

شرقی و با ارتفاع  1312متر از سطح دريا انجام شد .ويژگیهاي

منظور دستیابی به عملكرد بهینه در شرايط فوق میباشد

خاک محل آزمايش در جدول  1ارائه شده است.

( .)Senjani et al., 2009کارايی علفکشها تحت تاثیر
شرايط محیطی قرار میگیرد به گونهاي که خشكی قبل و بعد از
کاربرد علفکشها ،بر مورفولوژي ،فیزيولوژي و ترکیبات
شیمیايی داخل گیاه اثر میگذارد

(Pallardy & Rhoads,

1993; Taiz & Zeiger, 2002; Cruz et al. 2009; Barlow,
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Table 1. Soil characteristics of experimental site.
Ec

Organic matter

pH

Soil class

P

K

N

%
0.77

7.5

Sandy clay loam

ppm

ppm

%

ds/m

21.2

132

0.07

0.38

عملیات آمادهسازي زمین شامل شخم در پايیز و دو ديسک
عمود بر هم ،در بهار سال  1395انجام شد .آزمايش مزرعهاي به
صورت کرتهاي خرد شده و در قالب طرح بلوکهاي کامل
تصادفی با سه تكرار انجام شد .رقم اختر لوبیا با تیپ رشدي
ايستاده ،با تراکم  40بوته در متر مربع ،در تاريخ  15ارديبهشت
همان سال کشت شد .فاصله بین رديف  50سانتیمتر و فواصل
روي رديف پنج سانتیمتر در نظر گرفته شد .تیمارهاي مزرعهاي
در کرتهاي اصلی شامل سه تیمار آبیاري پس از  75 ، 60و 90
میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر (به ترتیب معادل 80 ،100
و  60درصد نیاز آبی گیاه) بود و غلظتهاي صفر 75 ،50 ،25 ،و
 100درصد غلظت توصیه شده علفکش ايمازاتاپیر با نام
تجاري پرسوئیت (تولید شرکت  BASFو غلظت توصیه شده
يک لیتر در هكتار) و با فرموالسیون  ،%10 SLبه عنوان عامل
فرعی در نظر گرفته شدند.
آبیاري مزرعه به صورت قطرهاي ( تیپ) انجام شد .تیمار شاهد
بر اساس متوسط دور آبیاري در مزرعه (شش روز) در نظر
گرفته شد که با در نظر گرفتن میزان تبخیر تجمعی از تشتک
تبخیر در اين دوره زمانی ،معادل  60میلیمتر تبخیر تجمعی
محاسبه شد؛ اين میزان ،معادل  100درصد نیاز آبی گیاه در
مزرعه میباشد .بررسیهاي میدانی حاکی از اين بود که با اين
مقدار آبیاري ،عاليم کمآبی در گیاه بروز نمیکند .تیمارهاي
بعدي رطوبتی عبارت بودند از  75و  90میلیمتر از تبخیر تجمعی
که معادل  80و  60درصد نیاز آبی گیاه برآورد شد .تیمار رژيم
هاي رطوبتی ،پس از استقرار لوبیا در مزرعه (سه تا چهار برگی)
تا آخر فصل رشد اعمال گرديد .سمپاشی با استفاده از سمپاش
پشتی ماتابی داراي نازل شرهاي ،با فشار  240کیلوپاسكال وحجم

 250لیتر در هكتار و در مرحله دو تا چهار برگی لوبیا انجام شد.
دو هفته پس از پاشش علفکش ،نمونهبرداري به صورت
تخريبی انجام گرفت .بدين منظور ،با حذف دو رديف کناري و
حذف نیم متر از دو طرف به عنوان حاشیه در هر کرت،
کوادرات به صورت تصادفی داخل هر کرت انداخته شد و
گیاهان داخل هر کادر کفبر شدند و نمونههاي مربوط به علف
هرز (به تفكیک گونهها) و لوبیا ،به صورت جداگانه برداشت
شدند .جهت تعیین وزن خشک ،نمونهها پس از قرار گرفتن در
پاکت ،در آون با دماي  75درجه سانتیگراد و به مدت  48ساعت
قرار داده شدند .نمونههاي خشک شده به وسیله ترازوي حساس
و با دقت يک صدم گرم توزين شدند .بهمنظور محسابه عملكرد
دانه ،در پايان فصل ،دو رديف کناري و نیم متر ابتدا و انتهاي
نصف باقیمانده هر کرت ،به عنوان اثر حاشیه حذف شدند و
برداشت از يک متر طولی (کوادرات يک × يک مترمربع) از دو
رديف میانی انجام شد و عملكرد دانه و زيست توده لوبیا محاسبه
گرديد.
با توجه به نرمال بودن دادهها ،تبديل داده انجام نشد .براي
شناخت اثرات تیمارها و برهمكنشهاي میان آنها ،آزمون آنالیز
واريانس مقدماتی انجام شد .سپس از طريق تجزيهي رگرسیون
غیر خطی ،اثرات متقابل میان تیمارها ،بررسی شد .براي توصیف
زيست توده علفهايهرز در برابر غلظتهاي علفکش
ايمازتاپیر ،از معادلهي غلظت-پاسخ استاندارد سه پارامتره
(معادله  )1استفاده شد.
معادله ()1

W0
1  ( Dose / Ed 50)b

W
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100
در اين معادله ،W :متغیر وابسته؛  ،W0با وزن خشک

تأثیر معنیداري در سطح احتمال يک درصد بر زيست توده

علفهايهرز در حالتی که غلظت علفکش صفر باشد؛ ،ED50

علفهايهرز داشت (جدول .)3مدل سه پارامتره غلظت-پاسخ،

غلظتی از علفکش که باعث کاهش  50درصد از وزن خشک

به خوبی نحوه تأثیر پذيري علفهايهرز از غلظتهاي مختلف

علفهايهرز میشود و  ،bبرابر با شیب منحنی در ناحیهاي که

علفکش ايمازتاپیر را توصیف نمود .بر اساس اين مدل غلظت

روند نمودار خطی میشود ،میباشد.

الزم براي کاهش  50درصد از زيست توده علفهايهرز

براي توصیف عملكرد لوبیا در برابر غلظت علفکش ،معادله
سه پارامتره لجستیک (معادله )2استفاده شد:
معادله ()2

))(Y=a/(1+exp(-(x-x0)/b

) (ED50در رژيم رطوبتی  ، %100برابر  %32/45از غلظت توصیه
شده بود و در رژيمهاي رطوبتی  %80و  ، 60%اين میزان به
ترتیب به  %56/59و  %73/46رسید؛ اين نتايج ،نشان دهنده
کاهش کارايی علفکش در شرايط رطوبتی پايینتر بود (جدول

در اين معادله ،a :حداکثر عملكرد؛  ،bشیب خط و  ،x0غلظتی از

 4و شكل  .)1گزارش شده است که کارايی علفکشهاي پس

علفکش که در آن عملكرد به  50درصد خود میرسد،

رويشی گروه  ACCaseدر کنترل علفهرز مرغ خوشه

میباشد .براي رسم نمودارها و محاسبه معادالت رگرسیون،

سرخ ) (Eleusine indicaدر شرايط تنش خشكی شديد (-1/5

بهترتیب از نرم افزار  EXCEL 2013و  Sigmaplot 11و براي

مگاپاسكال) کاهش يافت ( .)Pereira et al., 2015در رژيم

تجزيه دادهها از نرم افزار  Rاستفاده شد؛ همچنین مقايسه

رطوبتی ، %100با کاربرد غلظتهاي  25و  50درصد غلظت

میانگینها با استفاده از آزمون  LSDمحافظت شده انجام شد.

توصیه شده علفکش ،میزان زيست توده علفهايهرز نسبت

نتایج و بحث

به تیمار شاهد به ترتیب  %44/4و %58/5کاهش يافت اما در
رژيم رطوبتی %80و در غلظت  25درصد غلظت توصیه شده

زیست توده علفهایهرز

علفکش ،میزان زيست توده علفهايهرز نسبت به تیمار

جمعیت عمدهي علفهايهرز موجود در مزرعه را چهار گونهي

شاهد %11/42 ،کاهش يافت .در رژيم رطوبتی  ،%60زيست

سلمه تره ) ،(Chenopodium album L.تاج خروس ريشه قرمز

توده علفهايهرز در غلظت  25و  50درصد غلظت توصیه شده

Xanthium

علفکش نسبت به تیمار شاهد ،به ترتیب کاهش  %9/34و

 )strumarium L.تاجريزي  (Solanum nigrum L.که

 %28/17را نشان داد و تفاوت بین تیمارها معنیداري بود (شكل

همگی جزء گیاهان يكساله تابستانه به شمار میآيند ،تشكیل

 )1بنا بر نتايج ،در شرايط رطوبتی نرمال ،غلظتهاي کاهش يافته

میداد و از بین گونهها ،تنها تاج خروس ،چهار کربنه و ديگر

علفکش نیز قادر به کاهش زيست توده علفهايهرز خواهند

گونهها سه کربنه بودند.

بود و هرچه شرايط محیطی نامناسب شود ،کارايی غلظتهاي

( ،)Amaranthus retroflexus L.توق (

نتايج تجزيه واريانس دادههاي به دست آمده نشان داد که

کاهش يافته در کنترل علفهايهرز نیز کاهش میيابد.

برهمكنش غلظتهاي علفکش ايمازتاپیر و رطوبت خاک،
جدول -2میانگین تراکم علفهایهرز غالب در مزرعه
Table 2. Average density of dominant species in the field
SE
0.97
0.74
0.89
0.65

 :SDانحراف معیار

SD
7.15
5.46
6.60
4.82

 : SEخطاي استاندارد

)Average density (plant/m2
17.51
16.44
14.42
9.68

Dominant species
Chenopodium album
Amaranthus retroflexus
Xanthium strumarium
Solanum nigrum

برهمکنش غلظتهای علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک ...

101

در رژيمهاي رطوبتی  80 ،100و  60درصد ،پارامتر  W0که

استفاده شود .طبق نتايج بدست آمده ،علفهايهرز در جذب و

نشانگر زيست توده علفهرز در صورت عدم مصرف علفکش

مصرف منابع در شرايط تنش خشكی ،بهتر از گیاهان زراعی

میباشد ،به ترتیب  268/66 ،268/47و  396/81گرم در متر

عمل میکنند؛ هرچند محدوديت شديد ،بر توان کسب منابع

مربع بدست آمد .اين نتايج نشان داد که در شرايط کم آبیاري،

توسط آنها نیز اثرگذار است (

توان رقابتی علفهايهرز غالب مزرعه (سلمه تره و تاج

 .)Chauhan & Abugho, 2013در اين شرايط ،تعداد

خروس) باال است و اين علفهايهرز بر لوبیا غالب میشوند؛

علفهايهرز محدود میشود ولی معموال علفهايهرز باقی

بنابراين در اين شرايط ،بايد از غلظتهاي باالتر علفکش

مانده ،به تنش خشكی مقاوم میباشند .علفهايهرزي مانند

;Aspiazu et al., 2010

جدول  -3تجزیههای آماری تأثیر فاکتورهای مورد مطالعه بر زیست توده علفهایهرز.
Table 3. Statistical analysis of the effect of studied factors on weeds biomass

ns

df

Weed biomass
834.805ns
**79564.176

S. nigrum
2.268ns
**162.225

MS
X. strumarium
50.373ns
**205.365

A. retroflexus
164.23 ns
**13558.724

Source of variation

C. album
112.59 ns
**18841.298

2
2

Replication
Moisture Regim

529.513
**100375.938

7.747
**804.915

33.075
**3467.419

145.633
**10357.96

217.559
**12882.949

4
4

Replication* Moisture Regim
Herbicide dose

**2933.253

**45.138

**196.447

**781.641

**563.204

8

Moisture Regim * Herbicide dose

671.84
12.56

7.66
14.60

30.63
14.92

136.30
19.19

179.37
15.32

24
-

Error

غیر معنیداري

و**

(C.V.)%

 * ،معنیداري در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد

, and **, *: Not-significant, Significant at the 5% and 1%probability levels, respectively

ns

جدول-4پارامترهای مدل غلظت-پاسخ؛ رابطه بین زیست توده علفهایهرز و غلظتهای علفکش ایمازاتاپیر دررژیمهای رطوبتی خاک
Table 4. parameters estimated for Dose-response model describing the relationship between weeds biomass and imazethapyr
herbicide doses at soil moisture regimes

R2

b

Ed50

)W0 (g/m

M.R

0.98

)1.22 (0.10

)32.45 (2.17

)268.47 (6.05

100

0.99

)2.18 (0.12

)56.59 (1.57

)359.66 (5.88

80

0.98

)2.50 (0.20

)73.46 (1.86

)(7.24

396.03

60

0.97

)1.80 (0.14

)55.57 (2.56

)(1.97

82.05

100

0.98

)2.66 (0.19

)68.89 (1.79

)138.70 (2.45

80

0.94

)2.74 (0.41

)(3.52

81.29

)163.35 (4.93

60

0.96

)0.93 (0.15

)24.58 (3.74

)(2.12

63.79

100

0.98

)2.53 (0.20

)50.83 (1.96

)113.63 (2.75

80

0.99

)2.70 (0.16

)68.09 (1.46

)134.18 (1.97

60

0.98

)0.99 (0.09

)22.72 (2.13

)(1.53

75.16

100

0.97

)1.86 (0.15

)57.03 (2.53

)(1.47

62.08

80

0.97

)2.85 (0.26

)75.43 (2.12

)(1.15

57.27

60

0.98

)0.81 (0.09

)20.70 (2.50

)(0.70

34.55

100

0.96

)2.06 (0.21

)56.28 (2.91

)(0.92

31.28

80

0.98

)2.73 (0.18

)77.81 (1.55

)(0.43

30.91

60

شاخصEd50

Parameter
weed biomass

Chenopodium album

Amaranthus retroflexus

Xanthium
strumarium

Solanium
nigrum

غلظتی از علفکش است که زيست توده علفهايهرز را به میزان  50درصد کاهش داد.
ED50 index is the herbicide dose reducing weed biomass by 50%.
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500
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شکل -1رابطه بین زیست توده کل علفهایهرز و غلظتهای مختلف علفکش ایمازتاپیر در رژیمهای رطوبتی
Figure 1. The relationship between total weeds biomass and imazethapyr herbicide doses at different moisture regimes

Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L .,
( Tribulus terrestris L., Salsola kali L.,با گسترش سريع

تر ريشه نسبت به محصوالت زراعی) در رقابت موفق خواهند
بود ) .(Hanson 2015; Parker, 2003در شرايط تنش
خشكی ،از بین هفت علفهرز رقابت کننده با سويا ،سرعت
فتوسنتز خالص ،سرعت تثبیت خالص و کارايی مصرف آب
تاج خروس بیشتر از ديگر علفهايهرز بود و باعث برتري
رقابتی اين علفهرز شد) . (Patterson & Flint, 1983وقتی
علفهرز آمبروزيا تحت شرايط رطوبت خاک (-300
کیلوپاسكال) رشد کرد ،جذب علفکش ايمازاتاپیر به 42
درصد کاهش يافت و از کارايی آن نیز کاسته شد ( Hager et

.)al., 1999
سلمه تره

گزارش شده است در شرايط تنش خشكی ،جوانه زنی و رشد
گیاهچه سلمه تره به علفجارو شباهت زيادي داشت و بیشترين
مقاومت را به خشكی نشان داده است و در حالی که جوانه زنی
دو علفهرز جودره و سوروف در واکنش به سطوح مختلف
خشكی نیز مشابه يكديگر بود و مقاومت کمتري به خشكی
نشان دادند ) .(Mehdikhani et al., 2014سلمه تره براي تولید
يک پوند وزن خشک نیاز به  658پوند آب دارد درحالی که
آفتابگردان نیاز به  623پوند آب دارد؛ بنابراين در شرايط تنش
خشكی ،علفهايهرز باعث افت عملكرد بیشتري در
محصوالت زراعی میشوند ( .)Parker, 2003کاهش زيست
توده سلمه تره در غلظت  75درصد ،تفاوت معنیداري با غلظت
 100درصد نداشت (شكل ،)2ضمن اينكه با کاهش سطح
رطوبت در دسترس خاک ،تأثیر علفکش کاهش چشمگیري

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که غلظتهاي مختلف علفکش

پیدا کرد .بنابراين در مديريت اين علف هرز ،بخصوص در

ايمازتاپیر و رطوبت خاک ،تأثیر معنیداري بر زيست توده سلمه

صورت کاربرد غلظتهاي کاهشيافته میبايست شرايط محیطی

تره (در سطح احتمال يک درصد) داشت )جدول .)3با توجه به

الزم براي تاثیر علفکش مناسب باشد .تولید 138/70 ،82/05

شكل 2و جدول  ،4پارامتر  ED50در رژيمهاي رطوبتی 80 ،100

و  163/35گرم زيست توده علفهايهرز در متر مربع در شرايط

و  60درصد ،به ترتیب  68/89 ،55/57و  81/29پیشبینی شد

بدون مصرف علفکش ،به ترتیب در رژيمهاي رطوبتی ،100

که نشان دهنده تحمل نسبی اين علفهرز به غلظتهاي پايین

 80و  60درصد  ،نشان دهنده تحمل نسبی اين علفهرز به

علفکش بود.

کاهش رطوبت و برتري نسبی سلمه تره نسبت به لوبیا در شرايط
کمبود رطوبت بود.
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تاج خروس

اتالف آن توسط تاج خروس شد.

نتايج بدست آمده نشان داد که زيست توده تاج خروس تحت

براساس اين مدل ،پارامتر  ،ED50در رژيم رطوبتی  100درصد،

تأثیر تیمارهاي آزمايش قرار گرفت و در سطح احتمال يک

 %24/58میزان اين پارامتر در غلظت توصیه شده ،پیشبینی شد

درصد معنیدار شد (جدول  (3مدل سه پارامتره غلظت-پاسخ،

که نشان از حساسیت باالي علفهرز تاج خروس به علفکش

به خوبی نحوه تأثیرپذيري تاج خروس از غلظتهاي مختلف

ايمازتاپیر ،حتی در غلظتهاي پايین داشت .اين نتايج با بررسی

علفکش ايمازتاپیر را توصیف نمود .در صورت عدم مصرف

هاي انجام شده مطابقت میکند که علفهرز تاج خروس،

علفکش ،زيست توده اين علفهرز در رژيمهاي رطوبتی

حساسیت بیشتري به غلظتهاي کاهش يافته ايمازتاپیر نسبت به

 80 ،100و  60درصد ،به ترتیب  113/63 ،63/79و  134/18گرم

سلمه تره دارد و ايمازتاپیر در غلظت  15گرم ماده موثره در

در متر مربع بود .اين نتايج نشان میدهد که در شرايط کمبود

هكتار ،تاج خروس را %88کنترل نمود

رطوبت ،تاج خروس که علف هرزي چهارکربنه میباشد،

) .2007پارامتر  ED50در رژيمهاي رطوبتی  80و  60درصد  ،به

تحمل نسبی بیشتري به اين شرايط داشته است و بر گیاه زراعی

ترتیب  50/83و  68/09پیش بینی شد (جدول  )4اين نتايج

لوبیا غالب شده است .گزارش شده است که در ارزيابی تاثیر

حاکی از آن است که کمبود رطوبت ،باعث کاهش کارايی

تنش خشكی بر رقابت پنبه و تاج خروس ،برتري تاج خروس به

علفکش شده است و در اين شرايط ،بايد غلظتهاي باالتري

داليل تعرق کمتر ،گسترش عمقی ريشه و فیزيولوژي آن

از علفکش مصرف شود .با توجه به اين نتايج میتوان انتظار

میباشد ) .(Stuart et al., 1984در يک بررسی ديگر ،حضور

داشت که با وجود حساسیت باالي تاج خروس به علفکش

تاج خروس در کنار ذرت در شرايط تنش رطوبتی ،باعث

ايمازتاپیر ،در صورتی که شرايط محیطی مناسب باشد ،امكان

کاهش عملكرد بیشتري شد (.)Darbandi Izadi, 2012

موفقیت کامل غلظتهاي پايین اين علفکش در کنترل اين

ماسینگا و همكاران ) (Massinga et al., 2003دريافتند که

علف هرز ،دور از انتظار نخواهد بود.

(Soltani et al.,

حضور تاج خروس ،باعث کاهش دسترسی ذرت به منابع آب
موجود در خاک و کاهش کارايی مصرف آب ذرت ،از طريق
180
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Figure 2. The relationship between C. album and A. retroflexus biomass and imazethapyr herbicide doses at different
moisture regimes
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توق

زيست توده توق به اندازه  34/19گرم در متر مربع کاهش پیدا

بر اساس جدول  ، 3تأثیر تیمارهاي آزمايشی بر زيست توده

کرد  .در تیمار رطوبتی  60درصد و شاهد بدون کنترل ،میزان

علفهرز توق ،در سطح احتمال يک درصد معنیدار شد .بر
اساس مدل سه پارامتري غلظت-پاسخ ،در صورت عدم مصرف
علفکش در رژيمهاي رطوبتی  80 ،100و  60درصد ،زيست
توده توق به ترتیب  62/08 ، 75/16و  57/27گرم در متر مربع
بود .اين نتايج نشان میدهد که توان رقابتی توق در شرايط
کمبود رطوبت خاک ،ضعیف میباشد و اين علفهرز به شرايط

زيست توده اين علفهرز 58/79 ،گرم در متر مربع بدست آمد
که با کاربرد اين غلظت از علفکش ،میزان زيست توده به
 52/32گرم در متر مربع رسید .بنا بر اين نتايج ،غلظتهاي
کاهشيافته علفکش ،تنها در شرايط رطوبتی مناسب ،در
کاهش زيست توده علفهايهرز کارايی داشتند.
تاجریزی

مرطوب سازگار است ( .)Weise & Vandiver, 1970پارامتر

نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد که تیمارهاي آزمايشی،

 ،ED50در رژيمهاي رطوبتی  100درصد %22/72 ،میزان آن در

تأثیر بر زيست توده تاجريزي معنیداري در سطح احتمال يک

غلظت توصیه شده ،پیشبینی شد .اين گیاه نیز مانند تاج خروس،

درصد داشت (جدول )3نتايج آزمايش نشان داد که در تیمار

حساسیت بااليی به علفکش ايمازتاپیر ،حتی در غلظتهاي

بدون مصرف علفکش ،زيست توده تاج ريزي در رژيمهاي

پايین دارد و در رژيمهاي رطوبتی  80و  60درصد ،اين میزان به

رطوبتی  80 ،100و  60درصد به ترتیب  31/28 ،34/55و 30/91

ترتیب  57/03و  75/43بدست آمد که نشان دهنده کاهش

گرم در متر مربع بود .اين نتايج نشاندهنده اين است که

کارايی علفکش در شرايط کمبود رطوبت بود (جدول .)4

تاجريزي به میزان رطوبت خاک ،حساسیت پايینی دارد و در

مطابق شكل  ،3در تیمار رطوبتی  100درصد و شاهد بدون

شرايط کمبود رطوبت نیز رشد مناسبی داشت .تاجريزي گیاهی

کنترل ،میزان زيست توده توق 75/25 ،گرم در متر مربع بدست

است که به دلیل تولید انشعابات حجیم ،با گیاه زراعی بر سر

آمد .با کاربرد  25درصد از غلظت توصیه شده علفکش،

منابع مختلف ،رقابت میکند و بر روي عملكرد تأثیر خواهد
گذاشت ).(Blackshaw, 1999
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Figure 3. The relationship between S. nigrum and X. strumarium biomass and imazethapyr herbicide doses at different
moisture regimes.
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پارامتر  ED50در رژيمهاي رطوبتی  80 ،100و  60درصد به

ترتیب  2830و  1802کیلوگرم در هكتار بود .عدم مصرف

ترتیب  56/28 ،20/70و  77/81پیشبینی شد (جدول  .)4اين
گیاه نیز مانند تاج خروس ،در شرايط رطوبتی مناسب به
علفکش ايمازتاپیر ،حتی در غلظتهاي پايین حساسیت دارد
اما در شرايط کمبود رطوبت ،مانند سلمه تره ،غلظتهاي پايین
علفکش را تحمل میکند و غلظتهاي پايین ،تقريبا اثري بر
روي آن ندارند .از اين رو ،در مديريت اين علفهرز بايد دقت
شود که در هنگام استفاده از غلظتهاي کاهشيافته علفکش،
حتما شرايط محیطی مناسب باشد.

علفکش در همه تیمارها ،زيست توده لوبیا و عملكرد را به
شدت کاهش داد به طوري که در تیمارهاي بدون مصرف
علفکش ،مقدار زيست توده لوبیا در رژيمهاي رطوبتی ،100
 80و  60درصد ،به ترتیب  1613 ، 3016و  1082کیلوگرم در
هكتار بود و میزان عملكرد در اين رژيمهاي رطوبتی ،به ترتیب
 528.66 ، 784و  298.33کیلوگرم در هكتار بود .اين نتايج نشان
دهنده قدرت رقابتی ضعیف اين محصول در شرايط کمبود
رطوبت و عدم مصرف علفکش میباشد زيرا با مصرف تنها
 25درصد از غلظت توصیه شده و در رطوبتهاي ذکر شده ،به

عملکرد دانه و زیست توده لوبیا
تیمارهاي آزمايشی ،تأثیر معنیداري بر عملكرد دانه لوبیا و
زيست توده لوبیا در سطح احتمال يک درصد داشت (جدول
 .)5طبق نتايج حاصل از برازش مدل سه پارامتره لجستیک،
حداکثر عملكرد (پارامتر  )aدر رژيمهاي رطوبتی  80 ،100و 60
درصد به ترتیب  3567 ،4133و  2975کیلوگرم در هكتار بود
(جدول  )6و حداکثر زيست توده لوبیا در اين رژيمهاي
رطوبتی ،به ترتیب  8036 ، 8770و 7041کیلوگرم در هكتار بود.
از میان غلظتهاي کاهشيافته ،تنها در شرايط رطوبتی 100
درصد ،استفاده از غلظت  75درصد غلظت توصیه شده ،عملكرد
باالي  3500کیلوگرم در هكتار داشت و میزان عملكرد در

ترتیب  1045 ،1980و  700کیلوگرم در هكتار عملكرد به دست
آمد (شكل  .)4نتايج بررسی کارايی علفکشهاي بازدارنده
 ACCaseدر کنترل علفهرز  Urochloa decumbensدر
شرايط تنش خشكی در گندم نشان داد که تحت شرايط -1/5
مگاپاسكال ،کارايی علفکش در کنترل اين علف هرز ،پايین
بود و عملكرد گندم نیز کاهش يافت؛ همچنین کاهش غلظت
علفکش ،کارايی آن را کاهش داد ).(Pereira et al., 2012
نتايج بررسی کارايی علفکش ستوکسیديم در کنترل علفهرز
 Eleusine indicaنیز نشان داد که در تنش خشكی ،کارايی
علفکش کاهش خواهد يافت ).(Pereira et al., 2011

کاربرد غلظت  75درصد در رژيم رطوبتی  80و  60درصد به

جدول  - 5تجزیه آماری تأثیر رژیم رطوبتی و علف کش بر عملکرد و زیست توده لوبیا
Table 5. Statistical analysis of the effect of herbicide and moisture regime on the bean yield and biomass
MS
Yield

Bean Biomass
168063.2 ns

2

Replication

**6282264.96
271330.69
** 9725893.59
** 203878.79

**24489226.6
82535.3
**43745414.6
**565577.2

2
4
4
8

Moisture Regim
Replication* Moisture Regim
Herbicide dose

75828.86

44909.3
15.35

24
-

ns

237175.36

14.77
ns

Df

Source of variation

غیر معنیداري

و**

،

* معنیداري

در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد

, and *, **: Not-significant, Significant at the 1% and 5% probability levels, respectively

ns

Herbicide dose * MoistureRegim
Error

)%(C.V.

راست گردانی و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )1( 14

106

جدول  - 6پارامترهای معادله لجستیک؛ رابطه بین عملکرد دانه و زیست توده لوبیا با غلظتهای علفکش ایمازاتاپیر در رژیمهای رطوبتی
خاک
Table 6. Parameters estimated for Logistic model describing the relationship between Yield and biomass of bean and imazethapyr herbicide
soil moisture regimes doses at different
R2

b

Ed50

a

0.95

)26.04 (3.90

)32.87 (4.68

)4133.84 (254.81

0.97

)25.62 (3.11

)48.74 (4.84

)3567.61 (242.48

80

0.97

)30.03 (4.12

)63.40 (8.72

)2975.69 (353.17

60

0.94

)34.23(4.45

)28.03(4.13

)8770.62 (355.28

100

0.95
0.97

)26.88(3.23
)28.34(2.84

)53.16(4.05
)62.77(3.78

)8036.57(364.34
)7041.57(300.43

80
60

Parameter
Yield

M.R
100

Bean Biomass

مقادير داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد میباشند.
The values in parentheses are standard errors.

5000
moisture regim 100%
moisture regim 80%
moisture regim 60%

10000
moisture regim 100%
moisture regim 80%
moisture regim 60%

4000

)YIELD (kg/ha

2000

6000

4000

1000

)Bean Biomass 1 (kg/ha

3000

8000

2000

0

0

100

80

60

40

20

0

)Herbicide Dose (%

100

80

60

40

20

0

)Herbicide Dose (%

شکل  -4رابطه بین عملکرد دانه و زیست توده لوبیا با غلظتهای علفکش ایمازتاپیر در رژیمهای رطوبتی
Figure 4. The relationship between yield and biomass of bean and imazethapyr herbicide doses at different moisture regimes

نتیجهگیری کلی
نتايج اين تحقیق نشان میدهد که در شرايط رطوبتی مناسب
خاک ،با افزايش توان رقابت گیاه زراعی و همچنین با افزايش
کارايی علفکش در کنترل علفهايهرز ،زيست توده
علفهايهرز کاهش پیدا بر میزان عملكرد افزوده میشود .با
توجه به اين نتايج ،به نظر میرسد که در صورتی که
علفهايهرز مزرعه به علفکش ايمازتاپیر حساس باشند (تاج

خروس و توق) و همچنین شرايط رطوبتی خاک ،مناسب باشد،
میتوان تا غلظت علفکش را حد زيادي کاهش داد اما با توجه
به اينکه جمعیت علفهايهرز مزارع ،معموال از چندين گونه
تشكیل شده است ،بنابراين در کاربرد غلظتهاي کاهشيافته
بايد حساسیت ساير گونهها را نیز مورد توجه قرار داد و شرايط
محیطی قبل و بعد از کاربرد علفکش را نیز بايد در نظر گرفت.
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